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EISCBEN DOOR DEN RIJXSWATERSTAAT GESTELD
AAN ASFALT VOOR WEGENBOUW (1935).
Het asfaltl) moet uit aardolie zijn bereid, het moet homogeen zijn en verder voldoen aan de volgende eischen:

No.

v.oppervlaktebeh.

Proeven

A
1
2
3

4

5
6

Indringingsgetal
Sme1tpt,ring
en kogel
Ontvlamiuingspunt ,open
kroes, tenminste .
Verdampingsverlies,ten hoogste.....
Oplosbaarheid
in zwavelkoolstof,tenminste
Asfa1teengehalts, tenminste .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

180-210

50-100

-

penetratie
C
60-70

mengin

In

D
5060 40_50

0.1mm

tenrninste tenminste tenminste 53-65 55- 67
38

46

49

200

200

200

200

200

2

2

2

1

1

99

99

99

99

---

--

20

20

1

C

gew.%:

99

gew.%

20

gew.% I

1) Noot voor den dienst.
Asfalt A wordt gebruikt voor oppervlakte behandeling.
Asfalt B verdient hiervoor slechts in uitzonderingsgevallen
aanbeveling.
Asfalt B is besternd voor het gebruik in, asfaltmengconstructies
bij elke temperatuur boven 80 C.
Asfalt E mag voor ditzelfde doel alleen in de maanden Mei, Juni,
Juli en Augustus worden verwerkt.

-2UITVOERING DER PROEITEN.

De proeven No.1, 2, 3, 4 en 5 worden uitgeverd volgens de
voorschriften d.er Hoofdcornmissie voor de Normalisatie in Ned.orland.
(Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen, K.V.B. B. 1930).
1. Indringingsgetal . . . . K.V.B.B.1930, Hoofdstuk 5, par. 7
2. Smeltpun.t, ring en kogel.
id.,
par. 6
3, Ontvlammingspunt, open kroes
id.
par. 5
4. Verdainpingsverlies . . .
id.
par. 8
5. Oplosbaarheid in CS 2
id,
par. 4 lIb
6. Asfalteengehalte . . . . 1.9 - 2.1 g asfalt worden in een
Erlenmeyer van 200 cm 3 nauwkeurig a±'gewogen en 100 cm3 aether
toegevoegd. Nadat de vloeistof bij omschudden homogeen blijkt
te zijn, wordt de Erlenmeyer een nacht in de ijskast gezet.
Men filtreert door een gewogen, gedroogd kwantitatief-filter
van 9 cm middellijn (b.v. Schicicher & Schi11 No. 589), wascht
met 200 cm 3 aether uit, droogt het filter en verascht, na weging.
De asch wordt in mindering gebracht.
.0

-3E ISC}IK DOOJ DiN RiJKSJR;;T.T GETELD

EVUJLSTE (iSFLT- EN/OF TEER-) VO(R LTEGENB0TJW

(1935).

e omu1siu

i:ot h:staan uit asfalt on/of toor, v;ater
en ccri emulgator cr1 voldocn Lian do vol(-:ndo i..schen:
i. iJincir stabi10 soort.
1. D emulsie moot 14 dan na anvoer op hot work homQgoon gobloven zijn of aithans door rollon d0r vaten homogeen gemaakt
kunnicn worden. Doze eisch geldt oak, wanneur godurendo dit ti 1jdvak
con lichto vorst ( - 30 C) hft gohLorscht.
2. Hot wator noot do omhullcndo phase zijn, wat moot
b1ikon nit hot mngbaar zijn mot gedostilloord water.
3. Het wateroha1te nag niot moor dan 2 . lager of hoeger zijn dan hot door don 1evoranci;r opgLgoven becirag.
4. Hot watergohalto iaag ton hoogsto 42 % en moot tenminste 32 % bdxagen, mot inachtnming van do ondor 3 gonoonide spolingen.
5. Wordt do cou1sie mt droog staridaardzand gemengd,
dan nag goon breking birmen 5 minuton optr.idon.
6. Bij mengirig rnt vochtig portlandcement moot do mu1sie
binnon 5 minuten broken.
7. Indion men obruik maakt van ion asfaltemulsie, moot hot
asf alt hioruit bij do toepassing voor pcnctratic en opper1aktebohandoling con indringingsgotal hebbon van 250 - 350, terwiji do oplosbaarheid in zwavelkoolstof tnminste 99 % moot bedragen. Voor mengin
moot hot indringingsgetal 180 - 210, hot smeltpunt (ring en kogol)
minstens 380 C. en do oplosbaarhoid in zwavelkoolstof tenminste 99 %
be dragon.
B. Stabiele soort.
1. Do eniulsie moot 14 dagn na aanvocr op hot werk homogeen geblevon zijn of aithans door rollon der vaton homogeun gemaalct
kun.nen worden. Doze oisch geldt ook, wannoor gedurondo dit tijdvak
een lichto vorst ( - 3° C.) hooft gohccrscht.
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2. Het water moot do ornhullend.e phase zijn, wat moet
blijken uit hot mengbaar zijn met gedestilloerd water.
3. Het watergehaltemag niet meer dan 2 % lager of hboger zijn, dan het door den leverancior opgegevon bedrag.
4 Het *tergehalte mag tei hdogste 50 % bedragn
met inachtneming van do onder 3 g enoemde speling.
5. Bij menging met vbchtig portlandcement mag geen
breking binnen 5 minuten p1atsvindon.
6. Bij menging met droog standaardzand moot na 24 uur
do emulsie zoo volledig aan de oppervlakte gebroken zijn, dat geèn
spoor vanheremulgeering aan het opperviak ontstaat.
7.Indien men gebruik maakt van ecu asfaltemulsie, moot
hot as±'alt hioruit eon indringingsgetal hebben van 180 - 2]0 en een
smeltpim van tenminste 38 0 C., terwiji do oplosbaarheid in zwavelkoolstof tenminste 99 % moot bedragen.

1) Noot voor den dienst0
Be minder stabiele soo±t A is in de eerste plaats bestem.d voor
penetratie en oppervlakte behandeling.
Voor menging is hot zonder moor niet geschikt, doch hot kan.
door eon voorbehandeling van hot mincraal, b.v. met bog, daarvoor toch g.ebraikt worden4
Do stabie ic soort B wordt voor menging gebruikt en kan alleen
onder inachtneming van Ned.Octrooi No.. 23675 toegepast worclen..
Als maatstaf voor do prijsberekening van eiuulsies worde genomen:
do prijs per to leveren gewichtshoeveelheid, gedeeld door hot
gegarandeerd gemidd.eld as±'altgohalte.

-5UITV0ERIN DER. .FRQEVEN.
Do eischen 1 2 en 3 behoevoh goon nad.ere toelichting.
De proevon 4, 5 en 6 vdrdon iiteroerd Volgens do voorschriften der
Hoo±'dcommissie voor do Nbrm--lisatib in Nederland (Keuringsvoorschri±'ten voor Bitumineuze Bouwstbffen K.V.B.B. 1930).
• L KVB.B 1930 Hoo±dtuk 5, par. 3
3 en 4 Watergehàlte
L.: 5 Stabi1iteitspioef
id
par.11 a.
id.
B: 5
id.
par.11 b.
id.
A: 6
id.
par.11 b.
B: 6
id.
id.
par.11 C.
7. Eigenschappen van het gemu1geerde asfalt.
Dc a±'scheiding hiervan geschiedt volgens hot volgende
voorschrift.
Ongeveer 200 cm 3 emulsie wordon met con maatglas in een
porceleinen schaal gegoten; onder roeren worden 100 cm3 aceton toegevoegd. Men gaat door met roeren, totdat hot asfalt samengekionterd
is. Dit kan bevorderd worden door zachte verwarming; soms is hot
noodig 2 cm 3 sterke ammonia toe te voegen. De waterige vloeistof
wordt afgeschonken en hot coaguluin met koud water uitgewasschen. Dit
geschiedt hot beste door hot coagulum op eon geamalgameerd koperen
plaat te brengen en met eon gearnalgameerd koperon rol te kneden, tot
or geen water moor uitkomt. Daarna wordt hot in eon pannotje op eon
luchtbad verhit tot ongeveer 130 0 C. tot hot bitumen volkomen watervrij (schuimvrij) is geworden; hiervoor mag niet meer dan 1 a 2 uur
noodig zijn. Het met dit asfaitbitumen gevonden indringingsgetal
wordt met 10 % verhoogd on het smeltpunt (ring en kogel) met 4 %
verlaagd.
Indringingsgetal .
K.V.B.J3. 1930, Hoofdstuk 5, par. 7.
Smeltpunt (ring en kogel)
Id.
par. 6.
Oplosbaarheid in zwavelkoolstof
id.
par. 4 lIb.
.
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-6EISCHEN DOOR DEN RIJKSWATERSTAAT GE STELD k;ilq :DE MII'EPALE
BESL&NDDELEN VAN ASFALTMENGSELS__TOORWEGENBOIM (1935).
Do minorale bctantcIee1en worden gevormd tüt een rnengsel van verchi11ende steenmaterialen, die nàar de korreigrootte ond.erscheiden word.er in:
a.
b.
CG

Grove fractie, in hoo±'dzaak a±'komstig van hot steenslag:
wordt achtergehouden op zeef 24.
Middeifractie, in hoofdzaak a±'komstig van het zand: gaat door zeef
24 en w2rdt achtergehouen op zeef 0075.
Fijnste fractie, in hoofd.zaak afkomstig van de vuistof: gaat door
zeef OO75 ,

Men noemt doze fracties, bij de opgave d.er sainenstelling
van de mense1s ernakshaive: steenslag, zand en vulstof, doch zij
hebben dan een ancl.ero beteekenis, dan de overeenkomstige benaniingen,
die hieronder vogemn
STEENSL'iL G
ble-a, S&bruikt basalt- of porfiersiag, of een ander door
de Directie goeci te keuren natoriaal, hot mag niet door andere
stoffen zijn verontreinigd en moot voldoon aan de volgende eischen:
1. Zeefproef.
Ret mag geen steenstukken bevaten, die achtergehouden
worden op zeef 27, terw.j1 door zeef 2 ; 4 fiat meer dan 7 gew.% mag
passeeren Van hat gedeelte tusschen do zeven 27 en moot 1+270
gew% op dezeef 136 h1iven liggen.

Noot_voo dcii dienst.
Zanth Men gebruikt het zandmengsel B (zandclinker) in den regel allean voor zser 'rof dicht asfalt1eton met asf'altmortel slijtlaag.
Aanbeveling verdiont bet gebruik van Amsterdamsche vuilverbrandingssls}:ken en muidor dninzaud in een gewichtsverhouding van 2 : 1.
Vuistof, AanbveUng verdient hot gebruik van vliegasch, zooals deze
oa, ontstaat bi do portlandcementfa'oricage. Tot eon maximum van 25 %
van de to gebruiken vuistof niag dee bcstaan uit stof van den stofverzamelaar, mite dii; ann fifl
vulatof geste1den eisch No. 7
voldoet.,
r')(Y

-72. Gehalte aan platte stukKen.
Het gedeelte op de ze±' 13,6 mag ten hoogste 8 gew.%
platte stukken bevatten.
3, Verbrijze1ingsproef.
Bij de bepaling van den weerstand tegen verbrijzeling
bedraagt het niaxirnuin toelaatbaar verlies 35 gew.
B. Voor fijn asfaitbeton.
Men gebruikt por±'ierslag of een ander door de Directie
goed te keuren materiaal; het nag niet door andere stoffen zijn
verontreinigd en moet voldoen aan de volgende eischen:
4. Zee±proef.
Het nag geen steenstukken bevatten, die achtergehouden
worden op zeef 13,6, terwijl van het gedeelte, dat blijft liggen
op zeef 2,4 ongeveer 14-37 gew.'/', op zeef 6,8 moet worden achtergehouden.
ZAND.
Het zand moet bestaan uit een der beide mengsels A. of B.
A. is een inengsel van zancisoorten, die mineralogisch
als zand zijn te beschouwen. Het moet zijn zuiver, en hard en
hoekig van vorm en verder vo:Ldoen aan de volgende eischen:
5. Zeefproef.
Het mengsel nag op zeef 2,4 niet nicer dan 8 gew.%
achterlaten en door zeef 0,075 niet nicer dan 8 gew.% cloorlaten.
Het moet verder de volgende samenstelling hebben:
Tusschen zeefgrenzen
Zeef 2,4 en 0,42
0,42 en 0,175
0175 en 0,075

7ensche1ijk
20

45
35

Grenzen
8-40 gew. %
30-60
20-40

B. is een mengsel van duin- en vuilverbrandingsslakkenzand (zandclinker). Het raoet voldoen ann de volgende eischen:
6. Zee±'proef.
Als vuilverbrandingssl-ak nioet genomen worden goede
harde wintersiak; niet meer dan 8 gew.% van het materiaal nag
achtergehouden worden op zeef 2,4. Verder moet het mengsel de
volgende sainenstelling hebben.

Tusschen zeefgrenzen
Zeef 2,4 en 0,42
it
0,42 en 0,175

0,175 en 0,075

Wenschelijk

Grenzen

49
26

37-56 gew. %
20-32
"

25

20-35

VULSTOP.
Dit iaoet zijn een door de Directie goedte keuren materiaal, dat voldoet aan de volgende eischen:
7. Zeefproef.
Tenminste 70 gew.% moet zee±' 0,075 passeeren.
8. Trekvastheid van men.gsels van vuistof en asfalt.
De maximum trekvastheid voor niengsels van vuistof en
asfalt moet liggen bij een asfaltgehalte tusschen 20 en 30 gew.%,

-9IJITVOERING DER PROEVEN.
1, 4, 5, 6 en 7. Zeefproev.en.
Men gebruikt Nederlandsche. normaalzeven volgens norrn.alblad. N 480. De getallen geven d.c openingen in mm aan.
2. Gehalte aan platte stukken.
Het steenslag, dat zeef N 480-d-27 passeert en op zeef
•
N 480-d-136 blijf't liggen, wordt gezeefd door een staafjeszeef,
waarvan de afstand en de middellijn der staven 5 mm bedragen. Het
steenslag, dat hierd.00r gaat, wordt beschouwd ala "platte stukken".
3. Verbrizelingsproef.
Men neemt van het steenslag het gedeelte, dat gaat door
•
zeéf N 480_d_23 en wordt achtergehoud.en door zeef N 480-d-11,2. Deze
steenslag wordt gedurende 24 uur gedroogd Mj 100-105 C.
Daarna wordt - dm 3 van dit materiaal gebracht in een
hollen ijzeren cylinder van 11 cm inwendige middellijn, zoodanig,
dat het een ongeveer horizontaal bovenviak vormt. Door iniddel van
een stempel wordt het steenslag flu aan eon druk onderworpen. De druk
moet gelijkmatig toenemen en wel met zoodanige sneiheid, dat in on.geveer 46n minuut een druk van 20.000 kg bereikt wordt; deze druk
wordt gedurende - minuut gehandhaafd. Daarna wordt hot materiaal
uit den cylinder genomen en uitgezeef'd op zeef N 480-d-80. De hoeveelheid, die daze zeef passeert, uitgedrukt in gewichtsprocenten
van de totale hoeveelheid geeft d.c verbrijzeling.
Als verbrijzeling geldt het gemiddelde van 4 proeven.
8.Trekvastheid voor mengsels van vuistof en as±'alt.
In een pan wordt d.c vuistof, in een andere pan de asf'alt
0
(met een indringingsgetal 50-60 en cen smeltpunt R.& K. 53-65 C)
tot 1750 C. verhit en daarna bij elkander gevoegd. Hot mengsel wordt
met eon stamper good dooreengekneed. Nadat do vulstof geheel bevochtigd is, wordt hot mengsel zoo snel mogelijk in een op 1000 C.
verwarmden vorm van een hamerapparaat van Bhme gebracht en met
150 slagen ingehamerd. Dc hoeveelheicl moet zoo gekozen zijn, dat er
na hot inhameren flog iets boven den vorm uitsteekt; dit wordt met eon
warm mes glad afgestreken. Na volledige afkoeling wordt d.c teerling
met behulp van een overeenkomstig houten vorm stuk uit den vorm geslagen. Hot trekken der teerlingen geschiedt nadat doze eerst minstens
- een •

een uur in smeltend ijszijn afgekoeld., in een trekproeftoestel van
Michaiis. Van elk mengsel worden 10 teerlingen. gernaalct en de trekvastheid bepaald uit het gemidelde der 10 proefuitkomsten

-UEISCHEN DOOR DEN RIJKSWATERSTAAT GESTELD AAN STEENSLAG VOOR APDBKKING VAN ASPALT- OF TEERWEGEN.(1935).
Als steensiagl) wordt beschouwd verschillend steenmateriaal, dat blijft liggen op zeef 2,4.
Men gebruikt porfier, basalt, kwartsiet, grind, hoogovenslakken of een door deDirectie goed te keuren materiaal, dat
naar de korrelgrootte onderscheid.en wordt in fijn, midd.e].soort en
grof split.
Het materiaal mag niet noemenswaard verontreinigd zijn.
Porfier, basalt en kwartsiet moeten van bekend goede
groeven zijn.
Het grind moet zijn gewasschán, hard rivier- of berggrind.
De hoogovenslakken moeten zijn aan de lucht gekoeld, hard
en hoekig materiaal, dat niet aoemenswaard poreus is en geen scherfvormige, langwerpige of glasachtige bestanddeelen bevat.
Verd.er moet het materiaal aan de volgende eiscben voldoen:
1. ZEEFPROEF.
fiju split:
op zeef 9,6 ten hoogste 5 gew. %
door zeef 2,4 ten hoogste 10 gew. %
middelsoort split: op zeef 15,6 ten hoogste 10 gew. %
door zeef 6,8 ten hoogste 20 gew. %
grof split;
op zeef 19 ten hoogste 5 gew,
door zeef 9,6 ten hoogste 10 gew. %
2. Bestendigheid.sproef. (alleen voor hoogovenslakken)
In ultraviolet licht mogen zich geen gels of kaneelbruine
fluoresceerende bestanddeelen vertoonen.

1) Noot voor den dienst.
Men gebruikt bij voorkeur lichtgekleurde materiálen. Voor het
afd.ekken van teer is grind minder geschikt; het kan in combinatie
met teer alleen bij zeer licht verkeer worden toegepast. Normaal
gebruikt men middelsoort split.
Voor rijwielpaden kan men ook fijn split gebruiken.
Ret grove split wordt voornamelijk gebruikt voor afdekking van
miii of meer open wegen, die een groote hoeveelheid asfalt of teer
bevatt en.

-12UITVOERING DER PROEVEN.
1, ZEEPPOEF.
Men gebrui..kt Nederlandsche normaalzeven volgens normaalblad. N 480.
De getallen geven de openingen in mm aan.
2 • BESTENDIGHEIDSPROEF.

Men gebruikt een analyse kwartslamp. Versehe breukvlakken
worden in het ultraviolet licht gebracht. Men gaat na, of zich meerdere geelfluoresceerend.e stippen vertoonen, of roestbruine vlekken
met lichtkaneelbruine fluoresceerende punten. Deze slakken word.en
afgekeurd.
Bestendige slak fluoresceert in ultraviolet licht gewoonlijk licht tot donker violet, sorntijds met een zeer gering aantal
lichtgele of lichtkaneelbruine stippen in regelmatige verdeeling.
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EISCHEN DOOR DEN -RIJKSWATERSTAAT GESTELD AAN
TEER VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN WEGEN (1935).

-

De teer moet zijn steenkolengas- of cokesoventeer; zij
moet homogeen zijn en verder voldoen aan d.e volgend.e eischen:
• No,

1
2

Soortelijk gewicht bij
25 0 C., niet lager dan
1,13
Watergehalte, ten
hoogste .
05
Vrije koolstof. .
20
5
Naftaline, ten hoogste
5
Teerzuren, ten hoogste
5
Micronengetal, tenminste 10
.

3
4

5
6

Teersoort
No.1 3 No.2
normaal; dik

Proeven

.

.

.

.

.

.

.

7 Micronengetal, ongefiltreérd, tenininste
8 Fractie beneden 1700 C.
(water niet meegerekend)
ten hoogste . . . . .
Viscositeit B.R.T.A. bij 4
9

-

_•

1,13
0,5
7

-

20

5
5
1j
100

1

-75

In

100 - 150

gew.%
gew.%
gew.%
vol.%
millioen
per mm5
millioen
per mm3
vol.%
sec.

1) Noot voor den dien.st.
De normale teer is bestemd voor oppervlaktebehandeling van
steenslagwegen e.d. en voor de dichtingslaag op nieuwe gewaiste
bitumineuze dekiagen, waaraan geen bijzonder hooge eischen
worden gesteld.
De dikke (sterk visceuse) teer is bestemd voor de geregeld te
onderhouden slijtlagen op zeer druk en met zware voertuigen bereden
bitumineuze wegdekken, in het bijzonder wanneer golven en/of
scheuren zich daarin beginnen te ontwikkelen.

UITVOERING DER PROEVEN.
De proeven 1, 2 0 3 en 4 worden uitgevoerd volgens de
voorschriften der Hoofdcommissie voor de Nbrmaiatie in Nederland
(Keuringsvoorsciiri±'ten voor Iitumineuze Bouwstof±'en K.V.B.B. 1930)0
1. Soortelijk gewicht K.V.B..B. 1930, Hoofdstuk 5, par. 2.
2. Watergehalte . ..
id.
par. 3.
3, Vrije Koolstof •
id.
par.15.
4. Naftaline
id.
par.18.
. .
5. Teerzuren
Ongeveer 100 cm 3 teer worden in een
destillatiekoif van Pyrexglas van 250 cm3 afgewogen;
de koif is voorzien van een langen steel (± 60 cm).
Bij destillatie op cie vrije vlani worden de fracties tot
1700 en 1 70 - 270° opgevangen in maatcylinders. Van de
laatste fractie worden ongeveer 10 cm3 in een rneetbuis
van 25 cm3 , gecalibr9erd in 1/10 cm nauwkeurig afgeineten.. Ongeveer 10 cm 3 10%ie NaOH toegevoegd., totale
hoeveelheid nauwkeurig afgelezen, even krachtig schudden
en verwarmen in een stoombad. Na afkoeling het volume
van de onderste vloeistoflaag aflezen. De volumevermeerdering hiervan geeft dan aan het volume der teerzuren in
de afgemeten hoeveelheid der 2e ±'ractie. Dit wordt omg.erekend op de geheele fractie en daarna op het geheele
volume der teer en in volume % uitgedrukt.
6. Micronengetal
(gefiltreerd.)
240-260 rag teer (290-310 mg, indien het micronengetal oak ongefiltreerd bepaald moet warden) worden in een reagerbuis van 16 cm lengte en 2 cm diana.
afgewogen, waarbij men zorgdraagt, dat de teer niet op
den bodem komt, maar oncler in den buis langs den wand
wordt aangebracht. Daarna wordt zooveel nitrobenzo1
toegevoegd tot de honderdvoudige volumeverdunning is
bereikt. Dc buis met inhoud wordt nu gedurende tenminste
can uur terzijde gezet om de teer gelegenheid te geven
in d.c nitrobenzol op te lossen. Dan wordt de buis 3 .
5 maal omgezwenkt (niet goschud), om de uitgezakte koolstofdeeltjes golijkmatig in d.c oplossing te verdeelen.(A)
..

..

.

..

-

-De-

- 15 De oplossing wordt flu geheel gefiltreerd door een
Schleicher & Sch11 rond±'ilter No0 597, diam 7 cm Het
filter wordt geplaatst op een reageerbuis van ongeveer
dezelfde afmeting als bovengenoemd, waarvan de opening
trechtervorrnig is Nadat alles door het filter is ge•loopen, kan in het filtraat het aantal micronen worden
bepaald met behuip van een.Thoma telapparaat (haemocytometer), waarvan d.e diepte 0.100 mm bediaagt. Daartoe
worden na omschudden een Daar druppeis van het filtraat
in het telapparaat gebracht Na enkele minuten staan microscopeert men. bij 400-voudige vergrooting Men telt
het aantal micronen in tenminste 10 vierkanten van
0.050 mm zijde, door achtereenvolgende instelling over
de geheele diepte van 0.100 mm0 Samenhangende deeltjes
worden als ddn gerekend. Men veienigvuldigt hot verkregen gemiddeld.e met 400.000 en vindt aldus het aental
micronen per mm3 teer. Tusschen de bereiding der teeroplossing en het microscopeeren mag niet veel tijd verloopen.,
7. Micronengetal
2
(ongefiltreerd)
5 cm van de op1ossing genoemd in do vorige bepaling onder A, worden met 20 cm 3 nit bono1 jor
dund, omgeschud en zond.er voorafamde filtreering cp bovengenoemde wijze geteid.
8. Practie beneden 1700 0..: Zie destillatie onder Teerzuren
prOef 5)..
9..Viscositeit volgens Zie Standard Methods for Testing Tar and
British Road Tar As- its Products, London, 1929 'olz. 63, waarvan een vertaling met bijbehoorende teekening
voorkomt in "Asfaltbitumen en teer' 7
Nellensteyn on Loman, Amsterdam, 1932,
Hoofdstuk 11, pare 13, 'blz, 191.
,

- 16 -EISCHEN DOOR DEN RIJKSWATERSTAAT GESTELD AA.N
TEERSLAKKEN EN TEERSTEENSLAG (1935).

Het product moet van gelijkinatige samenstelling bn de
omhulling moet volledig zijn; de tering moet zoodanig zijn, dat het
inateriaal voldoende aan elkaar kleeft, en toch niet van het mineraal
afloopt.
Het mineraal moet bestaan uit hoogovenslakken of steenslag. Als steenslag gebruikt men porfier, hard-basaltiava, basalt
of harde kalksteen van bekend goede groeven. Als hoogovenslakken gebruikt men aan de lucht gekoeld, hard en hoekig materiaal, dat niet
noemenswaard poreus is, geen scherfvormige en geen langwerpige of
glasachtige bestanddeelen bevat.
Verder moet het product aan de volgende eischen voldoen:
A. Voor de teer op de slak of het steenslag.
Teerslakken Teersteenslag
In
1. Micronengetal, tenminste
10
15
mill/mm3
2. Micronengetal
(ongefiltreerd) tenminste
50
mill/mm 3
75
3. Smeltpunt (ring en kogel)
15-35
C.
15- 35

°

B. Voor de slak en het steenslag nâ verwiidering van de teer.
4. Zeefproef.
90 % moet binrien de aangegeven grenzen vallen.
5. Bestendigheidsproef. (alleen voor hoogovenslakken)
In ultraviolet licht mogen zich geen geel of kaneelbruin fluoresceerend.e bestanddeelen vertoonen.

- 17 UTLTVOERING DER PROEVEN.

1. Micronengetal. (gefi1treerd)
Men bepaalt eerst het teergehalte van het product, door
extractie met aniline en daarna met benzol. Vervolgens wordt een
hoeveelheid teerslakken, resp teersteenslag afgewogen in een bekerglas en zooveel riitrobenzol toegevoegd, dat men een 10 vol-%ige
teeroplossing verkrijgt, waarbij het soortelijk gewicht der teer op
1,2 gesteld wordt, (A)
Bij grove 20 mm en grooter teerslakken of teersteenslag
moeten de siakken resp. steenslag, nadat de teer in nitrobenzol is
opgelost tot ongeveer een 10-%ige oplossing, van deze oplossing
gescheiden worden, nagewasschen met benzol, ged.roogd en teruggewogefl.
Aan 2 cm 3 dezer oplossing worden 18 cm3 nitrobenzol toegevoegd. Men filtreert flu deze 1-%ige, of ongeveer 1-5 76ige. teeroplossing geheel door een Schleicher & Sch{hl rondfilter no. 597, diam.
7 cia. Het filter wordt geplaàtst op een reageerbuis van ongeveer
16 cm. 1engien 2 cm diam.eter, waarvan de opening trechtervorinig is.
Nadat alles door het filter is geloopen, kan in het
filtraat het aantal micronen worden bepaald met behuip van een
Thomatelapparaat, waarvan de diepte 0.100 mm. bedraagt. Daartoe worden na omschudden een paar druppels van het filtraat in het telapparaat gebracht Na enkele minuten staan, microscopeert men bij 400voudige vergrooting. Men telt het aantal micronen in tenminste
10 vierkanten van 0050 mm. zijde, door achtereenvolgende instelling
over de geheele d.iepte van. 0.100 mm. Samenhangende deeltjes worden als
n gerekend. Men vermenigv.ildigt het vorkregen gemiddelde met
400.000 en vindt aldus het aantal micronen per mm 3 teer. Tusschen de
bereiding der teëroplossing en het microscopeeren mag niot veel tijd
verloopen. Bij grove teerslakken, resp. teersteenslag is de oplossing
niet precies 1-vol%-ig; men rekent dit OiaG
2.Micronengetal. (onefi1treerd)
Van oplossing A der vorige proef wordt 5 cm3 met 20 cm
nitrobenzol en hiervan weer 2 cm met 18 cm 3 nitrobenzol vordund, omgeschud en zonder voorafgaande filtreering op bovengenoemde wijze
- geteld -

getelde Men telt echter alleen de koolstofdeeltjes, die zich door hun
donkere klevi onderscheiden van de fijne minerale bestanddeelen.
Ongeveer 500 g van het product wordt bij 50-60 0 gecentrifugeerd in een trommelcentrifuge. De aldus verkregen teer wordt
0
oP ± 40 verwarmd en in de ringetjes van een ring en kogel apparaat
gegoten De bepaling van het smeltpunt geschiedt dan volgens de voorschriften der Hoofdcoinmissie voor de Normalisatie in Nederland.
(Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze Bouwstoffen, K.V.B. B. 1930)
Hoo±'dstuk 5 par06.,
40

Zeroef,
Men gebruikt Nederlandsche normaalzeven volgens normaal-

blad N 480g.
Bestendheidstroef
Men gebruikt een analyse-kwartslamp. Versche breukvlakken
worden in het ultraviolet licht gebracht. Men gaat na,. of zich meerdere gee]-fluoreceerende stippen vertoonen, of roestbruine vlekken
met iichtkaneelbruine fluoresceerend.e punten. Deze slakken worden
afgekeurL
estencIige siak fluoresceert in ultraviolet licht gewoonlijk liclit tot; d.oaaker violet. somtijds met een zeer gering aantal
lichtgele of lichtkaneelbrui.;ie stippen in regelmatige verdeeling.
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WEGENOLIE VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING (1935).
De wegenoiiel) moet zijn sainengesteld uitasfalt, die uit
aardolie is bereid en minerale- of teerolie (of een mengsel van beide).
Het moet een homogeen product zijn en verder voldoen aan de volgende
eischen:

No,

Proeven

1. Viscositeit met I
den Engler viscosiineter bij
j
250 C.
20

3.
49

5.
6.

70

Viscositeit met
den B.R.T.A,viscosimeter bij
25 ° C.
I Destillaat tot
225°C ten
hoogste
Destillaat tot
315 ° C.
Destillaat tot
3600 C. ten
hoogste
Indringingsgetall
v.h.residu, ten
hoogste
Oplosbaarheid in
zwavelkoolstof,
temninste
tenminzte

v.koude werkwijze v.warme werkwijze
No.3
No.1.
No.2 r
I

Iii

5 - 30

40-100 150-225

sec.

vol.%

20
14-21

10-17

vol.%

50

25

22

250

250

250

0.1 mm

97

97

947

gew.%

18

17

17

gew.%

vol.%

1) Noot voor den dienst.
Wegenolie No.1 is bestemd voor een eerste behandeling van steenslagwegen e.d, en kan bij norinale zomertemperatuur koud worden toegepast.
Wegenolie No.2 is bestemd voor bovenvermeld doel, doch moet tot
1100 C verwarmd worden, welke temperatuu.r bij spuiten op het wegopperviak tot 1500 C mag worden verhoogd.
Wegenolie No.3 is bestemd voor tweede en volgende behandelingen van
steenslagwegen e.d.. moet tot 110 0 C worden verwarmd en uitgestreken
op dezelfde wijze als asf alt voor oppervlaktebehandeling. In sommige
gevallen is het wenschelijk om als wegenolie No.3 een practisch
asfalteenvrij product te nemen, in verband met de betere adhaesie.

- 20 UITV0IiRING
PR0IVEN.
Bi do bepaling van do viscositeit tact den En1er viscosiracter
vangt mon 50 cm 3 op in eon maatcylinder. Men vorgelijkt den vorIegen
tijd met den tijd, die 50 cm3 water van 25 0 C. noodig hcoft (ca. 11 sec
Hot quotient geoft do govraagdo viscosititsgraad.
1.

2. Voor do bepaling met do B.PL.T.A. viscosimtor:
Zie Standard Methods for Testing Tar and its Products, London, 1929,
blz. 63, waarvan en vrta1ing met bijbchooronde tuekoning voorkomt
in "Asfaitbitumen on teor", Neflenstoyn on Loman, Amsterdam, 1932,
Hoofd.stuk 11, par. 18, blz. 191.
echtor not do volgendo wiziging:
do viscositeit wordt bij 25 C bepaald inplaats van bij 30 0 C.
3-5. Iot destillaat wordt bepaald volgens do American Society for
Testing Materials (A.S,T.M.) Standard Method D.20-30, ochtor met do
volgende afvijkingen:
Men noemt 200 cm 3 wogen1ie, waarvan hot gewicht berokond
moot worden uit hot soortelijk gwicht. De kwikbol van den thermometer

noet 6.3 mm van den bodern van den koif verwijderd zijn. Dc condensor
wordt met water gekoeld. Het destillaat wordt ononderbroken opgevangen
in een 100 cm3 maatcylinder.
6. Indringingsgetal: volgens d.c voorschriften der Hoofdcommissie voor
do i'Toriaalisatie in Nederland; Keuringsvoorschriften voor Bitumineuze
Bouwstoffen, K.V.B.B. 1930, Hoofdstuk 5, par. 7.
7. Oplos'oaarheid in zwavelkoolstof: K.V.B.B.
4 II b.

1930, Hoo±'dstuk 5, par.

8. Asfalteengehalte: 19 - 2.1 g asfalt worden in een Brlenrieyer van
200 cm 3 nauykeurjg afgewogen en 100 cm 3 aether toegevoegd. Nadat de
vloeistof bij otaschudden homogeen blijkt te zijn, viordt de Erlenneyer
eer. maclit in de ijskast gezet. iJen filtreert door een gewogen, gedroogd kwantitatief-filter van 9 cm diam. (b.v. Schleicher & Sch11
No. 589), wascht met 200 cm aether uit, droogt het filter en verascht,
na weging. Do asch viordt in mindering gebracht.
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AAN CEMENT VOOR DEN WEGENBOUW (1935).
Het cement rnoet zijn portland-cement, ijzerportland-cement
of hoogoven-cement, dat voldoet aan de eischen respectievelijk gesteld
in de Normaalbladen nos. 481, 483 en 484 van de Hoofdcominissie voor
de Normalisatie in Nederland, met dien verstande, dat punt 6 "Vastheid"
wordt gewijzigd als volgt:
6. Vastheid.
De minimum-vastheid in kg/cm 2 van een mortel van 1 gewichtsdeel portland-cement op 3 gewichtsdeelen "normaalzand" bedraagt:

Trekvastheid
1 + 2 etrn.

27

.1 + 6 ,,

29

+ 27

32

,,

Drukvastheid
325-10 x (gemeten
niet lager dan
450-10 x (gemeten
niet lager dan
550-10 x (gemeten
niet lager dan

trekvasth. - 27), doch
275.
trekvasth. - 29), doch
400.
trekvasth. - 32), doch
500.

Opmerkingen:
1. De nadruk wordt erop gelegd, dat bij het bepalen van
trekvastheid de toename van de trekspanning bij het proefstuk nauwkeurig 1 kg per cm 2 per seconde moet bedragen.
2. Het cement wordt afgekeurd, indien het noch aan de
1 + 2-daagsche, noch aan de 1 + 6-d.aagsche vastheidseischen voldoet.
3. Het cement wordt voorloopig niet afgekeurd, indien het
slechts aan &e 1 + 2-daagsche of aan de 1 + 6-daagsche vastheidseischen voldoet; het al of niet voldoen aan den eisch van de 1 + 27daagsche vastheden is dan beslissend voor de goed- of afkeuring.
4. Indien het cement voldoet aan den eisch der 1 + 2daagsche vastheden en bovendien na 1 + 6 dagen een trekvastheid bezit
van tenminste 32 kg/cm 2 en een drukvastheid van tenminste 500 kg/cm 2,
mag v6r het bekend worden der 1 + 27-daagsche vastheidscijfers tot
verwerking worden overgegaan.
5. Het niet volcloen aan de eischen voor de 1 + 27-daagsche
vastheden leidt in dit geval niet tot afkeuring.

- 22 EISCHEN DOOR DEN RIJKSWATIERSTAAT GESTELD AAN DE
TOESLAGSTOFFEN VOOR CEIVENTBETONVERHARDING (1935).
ZAND.
1. Het inoet nagenoeg geheel uit kwartskorre1s bestaan.
2. Het raoet vrij zijn van vreemde bestanddeelen en organi sche ye rontreinigingen.
3. De korrelgrootte en korrelverdeeling moet zoodanig zijn,
dat:
op zeef: 1
N 480-d-5 96
N 480-d-O,3OO

achterblijft:
0-5 gew. %
85-100 is

4. Dc fi jnheidsmodulus moet liggen tusschen 2 1 40 en 3.
GRIND.
1. Het grind moet goed schoon gewasschen zijn en geheel
vrij van klei en and.ere vreemde be 3tanddeelen.
2. Het moet zoo weinig mogelijk platte stukken bevatten
3. Dc korreigrootte en korrelverdeeling moet zoodanig
zijn, dat:

A. voor grind in de onderlaag B. voor grind i/d bovenlaag achtervan rijbaan of rijwielpad.en:
van rijwielpaden:
blijft:
Op zeef N 480-d.--46
N 480-d- 5 0 6

Op zeef N 480-d-32
N 480-d- 5,6

4. De fijn.heidsmodulus moet liggen:
voor A. tusschen 7.40 en 7.90
B.
6.40 en 6.90
11

0- lOgew.%
90-100 ,,

- 23 STEENSLAG.
1. Ret steenslag moet zijh porfier van Quenast of eendaarmed.e naar het oordeel der directie in eigenschappen overeenkomende steensoort.
2. Het moet schoon zijn, vrij vanklei of and.ere vreemde
bestanddeelen.
3. De verbrijzeling rnag ten hoogste 35 pct. bedragen.
4. Ret percentage platte stukken niag ten hoogste 8 pet.
bedragen.
5. De korreigrootte en korrelverdeeling nioet zoodanig
zijn, dat:
op zeef:
N 480-d-32
N 480-d- 5,6

achterblijft:
0 - 10 gew.
90 -100 ,,

%

6. De fijnheidsmodulus moet liggen tusschen 6.0 en 6.90.

EISCHEN DOOR, DEN RIJKSWATERSTAAT GESThLD AAN BEKLEEDINCSMATERIAAL VOOR DE FUNDEERING VAN OEMENTBETONWEGEN_(1935J

Het papier voor a±'dekking van de funcleering moet voicloen
aan de volgende eischen:
le. Het papier moet voldoen aan de eischen voor petroleumasfaltpapier, genoemd in hoo±'dstuk 4 onder 5, 6, 7, 9 en 10 van de
keuringsvoorschriften der Centrale Normalisatie Coinmissie (K.V.B,B.
1930).
2e. De breeksterkte van het papier word.t bepaald rt het
toestel van Abraham (zie K.V.BOB. 1930) bij 25 0 C. Voor iedere bepa1n
wordt een gemidclelde genomen van tien proef'stukken
Het papier moet,in de langsrichting getrokken, een bre1csterkte bezitten van tenminste 15 kg, terwiji de hreekserkte van h
papier, nadat het gedurende 2 uren onder water bewaard is, nog
minstens 10 kg moet bedragenQ

Jp

EISCHEN DOOR DEN RIJKSWATERSTAAT GESTELD MN:
VOEGVULLI1\TGSMASSA.

1. Samenstelling:
De massa moet bestaan uit een bitumineus mengsel.
2. Verwerkbaarheid:
De massa moet bij een temperatuur van 180 C voldoende
vloeibaar zijn om in de voegen to kunnen worden uitgegoten.
3. Vpej
De vloei in afhellende richting van een cylindrisch
proefstukje, lang 2 cm en nt een diameter van 1 cm, liggende op
een onder 30 hellend viak on met de as van den cylinder in dezelfde richting, gedurende 5 uren bij een temperatuur van 600 C,
mag ten hoogste 0,5 cm bedragen.
4. Kogelva.lproef:
0
Bij 0 C mogen bij een stalen kogel van 225,7 g en
een valhoogtB van 2 m geen scheuren in de massa optreden.
Uitvoering van de proef:
Een 0,5 cm dikke laag van de massa wordt met een dunne kleeflaag (asfaltoplossing) aangebracht op een 0,3 cm dikke ijzeren
plaat van 20 bij 10 cm.
De plaat wordt, met de opgebraclite massa aan den onderkant op twee
cylindrische opleggingen ondersteund, in een kogelvaltoestel gebracht.

GEBLAZEN ASFALT VOOR VOEGVtJLLING (brickfiller)

Indringings getal (100 g, 5 sec., 250 C)

30 - 40

Smeltpunt (ring en kogel)

68- 800
0
200

Ontvlammingspunt (open kroes boven)

Oplosbaarheid in zwavclkoolstof ton minste 99%

